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Det var mange interessante tema på Nasjonalt Diabetesforum i år. Eldreomsorgen er et viktig tema, slik at 

jeg skriver derfor et kort referat om eldre og diabetesbehandlingen.  

 

Høy forekomst av diabetes på sykehjem 

Forskning viser at 15-20% av de eldre på sykehjem i Norge har diabetes, og det er høy forekomst av 

hypoglykemi (Andreassen, 2014). Som kjent er symptomene på hypoglykemi svette, skjelving, sult, 

hjertebank, svimmelhet, tretthet, uro/irritasjon og blekhet. Alvorlig hypoglykemi gir blant annet nedsatt 

konsentrasjon, hodepine, forvirring, adferdsproblemer, uklar tale og ustødig gange. Andreassens (2014) og 

Haugstvedts (2016) forskning viser at flere av de ansatte på sykehjem ikke er oppdatert på hvilke 

medikamenter som kan føre til hypoglykemi, og mange eldre mangler behandlingsmål.  

Flere eldre med hypoglykemi har blant annet falltendens. Utrygghet, angst og depresjon kan være en følge 

av fallhendelsen, og det kan bidra til at den eldre får redusert livskvalitet. Lårhalsbrudd er den vanligste 

alvorlige, fysiske skaden hos de som faller, og fall fører ofte til mortalitet.  

Hyperglykemi vs hypoglykemi 

En endokrinolog holdt et foredrag om behandlingsmålene hos eldre, hvor det ble vist til 

behandlingsmålene i Nasjonale kliniske retningslinjer for diabetes:  

For personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter er målet å unngå symptomatisk 

hyperglykemi. Det oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12-14 mmol/l, dvs. HbA1c rundt 

64-75 mmol/mol 

 ... men 52% av demente pasienter med type 2 diabetes har HbA1c < 53 mmol/l (Thorpe CT 

DiabCare 2015).  

En annen endokrinolog holdt et foredrag med spørsmål om hvorfor er det spesielt viktig med god 

regulering?  

Her ble det også gjentatt at lavt og høyt blodsukker slår pasienten ut og det forverrer annen sykdom. 

Hyperglykemi øker risikoen for sårinfeksjoner, soppinfeksjoner, urinveisinfeksjon, pneumoni og sepsis.  

Hos noen pasienter blir blodsukkeret bedre regulert ved innleggelse på sykehjem. Hvor det sørget for at 

pasienten får regelmessige måltid, sunt kosthold, medisinene blir tatt og blodsukkeret blir målt. Men husk: 

bruk lite kostrestriksjoner hos skrøpelige eldre med dårlig appetitt. 

En tankevekkende sak: Kontinuerlig blodsukkermåling viser høyere forekomst av hypoglykemi hos eldre enn 

studier basert på egne blodsukkermålinger.  

Kanskje vi skulle jobbe mer for å få koblet på de eldre kontinuerlige målinger?  

Når vi ser praksisen i diabetesbehandlingen ved sykehjem bør vi jobbe hardere på alle hold får å få ansatt 

diabetessykepleiere i alle kommuner.  
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